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Valtion rahoitus kaikille liikennemuodoille 

koko maassa noin 1,5 miljardia vuodessa 



Tienpidon rahoituksen reaaliarvo laskenut 
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Vuosittaiset päällysteiden korjaukset Lapissa 
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Kunnon säilyttämiseen vaadittava korjausmäärä 



Tienpidon rahoituksen ostovoima heikentyy 

 Valtion tienpidon rahoitus on säilynyt viime vuodet 

nimellisarvoltaan suunnilleen samalla tasolla tai laskenut 

 Kustannusten nousu on syönyt ostovoimaa useita 

prosentteja vuosittain 

 Rahoituksen ostovoima on nyt puolet 20 vuoden takaisesta 

 Päivittäinen tiestön hoito on valittu tärkeimmäksi, siihen on 

voitu osoittaa tienhoitourakoihin tarvittavat rahat 

 Päällystystöihin ja tierakenteiden korjauksiin ei riitä rahaa 

lähimainkaan tarvittavaa määrää 

 Päällysteiden kunto heikentyy ja päällystevauriot lisääntyvät 

 Tierakenteiden kestoikä lyhenee  
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Siltojen kunto heikkenee 

 Autojen suurimpien massojen nosto 76 tonniin toi Lappiin 

joitakin kymmeniä painorajoitettuja siltoja lisää, nyt 

painorajoitettuja siltoja on Lapin maanteillä 49 kpl 

 Autojen korotus 4,2 -> 4,4 m toi kymmenkunta niin matalaa 

siltaa, että korkeat eivät mahdu niiden alitse 

 Massojen ja mittojen muutoksesta lasketaan tulevan maan 

elinkeinoelämälle usean miljardin euron säästöt 20 v aikana 

 Siltojen korjauksiin osoitettu 55 M€ lisärahaa koko maahan, 

tarve on kymmenkertainen 

 Nykyisellä rahoituksella ei saada korjatuksi siltoja edes sitä 

vauhtia kuin niitä vaurioituu 

 Siltojen kunto heikkenee ellei rahoitus lisäänny 
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Tierakenteiden rasitus lisääntyy 

 Raskaat autot lisäävät tierakenteisiin kohdistuvaa rasitusta 

enemmän tai vähemmän, mm. akseleiden määrästä ja 

etäisyyksistä sekä renkaista riippuen  

 Rasituksen lisääntyessä tien kestoikä lyhenee ja 

vaurioitumisriski kasvaa 

 Tierakenteiden vahvistamistarpeet lisääntyvät, jotta 

tieverkko olisi nykyisessä laajuudessa käytettävissä 

 Päällystystyöt ovat osaksi kosmeettista urapaikkausta, 

joka ei estä rakenteen vaurioitumista 

 Huonokuntoisia päällystettyjä teitä joudutaan muuttamaan 

sorateiksi    
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Korjausvelka kasvaa 

 Välttämättömiä maanteiden korjaustöitä on jätetty 

tekemättä vuosien saatossa jo yli miljardin euron edestä 

 Päällysteiden korjauksista Lapissa yli 800 km tekemättä 

 Vaurioituneen tien korjaaminen on paljon kalliimpaa kuin 

vaurion ennalta ehkäiseminen 

 Korjausvelan kasvu on vain kiihtynyt viime vuosina 

hallituksen leikattua jo ennestään pieniä tienpidon 

määrärahoja 

 Melko pienistä säästöistä koituu tulevina vuosina todella 

suuri lasku, kun tieverkkoa joudutaan pienten korjausten 

sijasta rakentamaan perusteellisesti uudestaan 
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Nyt olisi hyvä aika korjata 

 Välttämättömien teiden ja siltojen korjaaminen velkarahalla 

ei lisää syömävelkaa vaan on järkevää investoimista 

 Ajoissa korjaamalla vältetään valtavat kustannukset, kun 

estetään tie paha vaurioituminen korjausten puutteessa 

 Valtio saa nyt velkarahaa hyvin alhaisella korolla 

 Tekijöitä ja kalustoa on vailla työtä 

 Urakat ovat edullisia nyt, kun kilpailu on kireää 

 Halpa öljy alentaa päällystämisen kustannuksia lähiaikoina, 

mutta tämä tilanne tuskin jatkuu pitkään  
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